
Sebagai aplikasi pendukung Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020



SINOVIK adalah Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. 
SINOVIK adalah website resmi sebagai digitalisasi Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). SINOVIK memfasilitasi
penyelenggara dan peserta dalam proses pendaftaran hingga
pengumuman KIPP.

www.sinovik.menpan.go.id
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Admin Lokal mengirimkan hasil pindaian (scan) surat resmi berisi permohonan
akun Sinovik dengan mencantumkan Nama, Jabatan, dan Alamat Surat Elektronik
pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Lokal melalui info.sinovik@menpan.go.id
dengan subjek:

Permohonan Akun Sinovik Admin Lokal [nama instansi]

atau WhatsApp (0813 820 820 40) dari Help Desk Sinovik.
Surat tersebut ditujukan kepada Tim Sekretariat KIPP 2020, menggunakan kop 
instansi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dibubuhi stempel
instansi.
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Admin Kementerian memberikan akun Sinovik untuk Admin Lokal melalui surat
elektronik setelah menerima surat.

Akun Sinovik bagi UPP diberikan oleh Admin Lokal melalui mekanisme yang 
ditentukan oleh instansi masing-masing.
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Buka sinovik.menpan.go.id di browser Anda. Klik tombol 
MASUK SINOVIK atau LOGIN



Masukkan ID dan sandi yang telah diberikan oleh 
penyelenggara, kemudian klik tombol “I’m not a robot” untuk 
keamanan. Setelah itu, klik tombol Masuk Aplikasi.





Setelah log in pertama kali, admin lokal dan UPP akan 
diarahkan ke dashboard berikut. Hanya ada tombol 
LENGKAPI PROFIL



Klik tombol LENGKAPI 
PROFIL, kemudian isikan 
data-data yang diminta.
Klik tombol SIMPAN jika 
seluruh data terisi.



Setelah profil terisi, maka tombol GANTI SANDI akan 
muncul. Silakan klik untuk mengganti sandi.



Pada formulir ubah 
sandi anda, isikan sandi 
yang diberikan 
penyelenggara 
kemudian sandi baru 
sesuai dengan 
kebutuhan.
Kombinasi sandi terdiri 
dari huruf besar, kecil, 
dan angka.
Klik UBAH SANDI SAYA 
untuk menyimpan





Pada dashboard Admin Lokal, klik tombol 
MANAJEMEN PENGGUNA



Di tampilan manajemen pengguna, akan ditampilkan tabel yang berisi akun 
UPP yang sudah dibuat. Klik tombol BUAT PENGGUNA.



Isikan ID pengguna. ID pengguna yang dihasilkan adalah 
perpaduan antara Admin Lokal dan ID UPP yang 
dimasukkan. 



Setelah tersimpan, Akun UPP akan terlihat di daftar pengguna.





Pada dashboard Akun UPP, klik tombol
PROPOSAL ANDA



Pada menu ini, akan ditampilkan Daftar Proposal Inovasi yang telah dibuat. 
Untuk membuat proposal baru, klik tombol MEMBUAT PROPOSAL BARU



Anda akan diarahkan ke
tampilan Syarat dan
Ketentuan yang Berlaku. 
Setelah dibaca, silakan
untuk klik checklist 
persetujuan dan klik
Lanjut membuat
proposal.



Terdapat pertanyaan awal sebelum
masuk pertanyaan proposal inti.
1. Formulir Kelompok Inovasi, 

formulir ini berisi pertanyaan
mengenai kelompok inovasi mana 
yang akan dipilih.

2. Formulir Standar Pelayanan, 
formulir ini berisi pertanyaan
standar pelayanan yang dimiliki
instansi.

3. Formulir Pendukung, formulir ini
berisi pertanyaan pendukung
mengenai SIPP dan LAPOR!



Pada Formulir Kelompok
Inovasi, Akun UPP dapat
memilih kelompok inovasi yang 
sesuai. Jika memilih kelompok
khusus, maka akan muncul
pilihan untuk memilih inovasi
yang dilanjutkan.



Setelah mengisi 3 formulir pertanyaan awal, akan muncul pertanyaan
inti proposal.



Tambahan pertanyaan
kelompok replikasi

Tambahan pertanyaan
kelompok khusus



Jika ingin melampirkan link dokumen pendukung, Anda
dapat menambahkannya dengan menekan tombol link 
seperti berikut.



Isikan judul link yang akan disematkan, 
kemudian, masukan URL di bagian URL.



Di bawah setiap pertanyaan, terdapat tombol navigasi untuk kembali
ke Daftar Proposal, pertanyaan sebelum dan sesudah, dan
menyimpan.
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Email: info.sinovik@menpan.go.id
Whatsapp: 0813 820 820 40
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